
INFORMACJA DODATKOWA

I

1. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że : 
- środki trwałe o wartości początkowej powyżej 300,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych i 
umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania lub w miesiącu następnym. 
Natomiast środki trwałe o wartości początkowej  powyżej 300,00zł stanowiący tabor uzyskany jako muzealny 
zostały wpisane na listę muzealiów i wyłączona z amortyzacji w roku 2012

- zapasy rzeczowych składników majątku trwałego (towary) wycenianie są według cen zakupu; 
- wartość należności i zobowiązań wyrażona jest w kwocie wymagającej zapłaty; 
- środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej. 

2. Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły. 
 

3.Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający 
ze sprawozdaniem za rok obrotowy – sposób prezentacji danych za rok poprzedni dostosowano do sposobu 
sporządzenia sprawozdania finansowego za rok bieżący. 

4.Ponoszone koszty grupowane są na odpowiednich kontach zespołu “4”, a następnie rozliczane analitycznie 
na na poszczególne ośrodki powstawania kosztów, tj koszty statutowe oraz koszty administracyjne. 

5.Po dniu bilansowym nie nastąpiły znaczące zdarzenia, nie uwzględnione w bilansie oraz rachunku zysków i 
strat.

6Wartość gruntów użytkowanych wieczyście: brak.
7 Wartość nieamortyzowanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych 
umów: brak.
8 Zobowiązanie wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli: 
brak.
9. Dane o strukturze funduszu statutowego: 
Fundusz statutowy wynosi 250.267,89 zł i powstał z niepodzielonego wyniku z lat poprzednich.

II

Pasywa na koniec roku 2012
Fundusz statutowy   250367,89
Zyska netto             329815,59
Zobowiązania  i rezerwy na zobowiązania 1782,42

Pasywa łącznie 582729,90

Aktywna na koniec roku 2012
Aktywa trwałe 560250,67 łącznie 
Inne środki trwałe ( tabor muzealny ) 560250,67
Aktywa obrotowe ogółem 22479,23
w tym 
Środki w kasie i na rachunku bankowym 13199,78

Aktywa łacznie 582729,90

III

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2013-06-29

INFORMACJE O STRUKTURZE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW STATUTOWYCH.

                                                                       % udział w przychodach 
składki członkowskie                                     6310zł                 1,65
darowizny inne osób fizycznych              11626,18zł                 3,04
darowizny osób prawnych                         324000zł               84,72
wpływy w podatku 1%                     12335,17zł               3,225
konserwacja taboru muzealnego                  19400zł                5,07
inne                                                          8724,5zł                2,295
RAZEM                                               382395,85zł                100

IV

W roku obrotowym 2012 Klub nie zwię

INFORMACJE Dodatkowe o kosztach statutowych 

Najem powierzchni pod tabor muzealny                               15005,71zł
Usługi remontowe taboru muzealnego                                  1494,52zł
materiały do renowacji                                                      6253,33zł
Zakup czasopism                                                               2716,79zł
wynagrodzenia                                                                   6000zł
Materiały modelarskie                                                      2598,61zł
Organizacja imprez dla publiczności                                   500,00zł

V

W roku obrotowym 2012 Klub nie udzielał gwarancji, poręczeń. 

W roku obrotowym 2012 Klub nie zatrudniał pracowników. 

Propozycje podziału wyniku finansowego. W dniu sporządzania informacji dodatkowej nie podjęto decyzji o 
sposobie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2012.

VI

W roku 2012 nie udzielano  gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

VII

Druk: MPiPS


